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Iedere woensdag2018

Badmintonclub Ruinerwold wenst iedereen een 
gezond en gelukkig nieuwjaar toe.
Wij dragen graag ons steentje bij want bij ons 
kun je sportief het jaar beginnen.
Ten eerste is dat gezond en je wordt gelukkig 
van sporten met andere mensen.
We spelen iedere woensdagavond in de Buddin-
gehof en beginnen om 20.15 uur. 
Het is binnen dus met het slechte weer hebben 
we niets van doen. 
Of je nu beginner bent of al eerder gebadmin-
tond hebt, graag zien we je in het nieuwe jaar. 
Minimale leeftijd is zestien jaar.

Tot ziens bij Badmintonclub Ruinerwold.
www.badmintonclubruinerwold.jouwweb.nl

Volgend nummer 
verschijnt 
24 januari

Kopij inleveren voor vrijdag 19 januari 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Goede voornemens
Je neemt je voor om goed bezig te zijn
het ene wat minder, dat andere meer
en duurzaam te leven in het klein

Je neemt je voor om goed bezig te zijn
met bewust eten en sporten voor je lijn
zo rond 1 april spreek ik je wel weer …

Je neemt je voor om goed bezig te zijn
het ene wat minder en dat andere meer

© Gerdina  www.gerdina.nl

 Vrijwilligerswerk: voor 
jezelf en de ander!
Of je nu langs komt voor een wandeling, om 
de krant voor te lezen, ondersteunt bij een 
activiteit, of ‘gewoon’ even gezelschap bent. 
Je kunt het verblijf voor de cliënt prettiger 
maken en bent voor cliënten en familie het 
‘steuntje in de rug’ dat ze zo goed kunnen 
gebruiken. 

Kortom jouw aanwezigheid betekent heel 
veel!

Bent u geïnteresseerd neem dan contact op 
via een van onderstaande contactgegevens. 

Waar: locatie  ’t Vonder
Molenbergh 1 7961 AV Ruinerwold

Contact: Brenda van Aarle –Vroom
Tel: 0610044207
b.vanaarle@noorderboog.nl

Contact: John Duivesteijn
Tel: 0522-498628 of 0610044118
j.duivesteijn@noorderboog.nl



Alarm: 112 als elke seconde telt
Politie: 0900-8844
Huisartsen: 481237
Spoed: 482528
Apotheek: 482679
Avondenweekenddiensten: 
0900-1120112

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe:
Gezelschapsdieren: 0522-238508
Landbouwdieren: 0522-238528
Paarden: 0522-238538
Amivedi 254038
Dierennoodhulp 0624762577

Gemeente De Wolden: 0528-378200 
of 140528
Website: www.dewolden.nl

E-mail: gemeente@dewolden.nl
Centraal Meldpunt De Wolden:
9.00-12.00 uur 0528-374173
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen
info@dbvruinerwoldberghuizen.nl

ACTIVITEITEN AGENDA BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten 14 januari 2018
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. evangelist Frans Verkade
Geref. Kerk Vrijg. Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. van Rijswijk
15.30 uur ds. D. de Jong
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. C. Huisman,
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 21 januari 2018 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade (viering Heilig 
Avondmaal)
Geref. Kerk Vrijg. Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. L. Sollie
15.30 uur ds. Van Rijswijk

 ➜  11 januari De Café KWIS, aanvang  
20.00 uur café de Kastelein

 ➜  13 januari Stratenvoetbal toernooi 
aanvang 19.00 uur 
Buddingehof

 ➜  16 januari Vrouwen van Nu R’wold, 
Jaarvergadering, aanvang 
19.45 uur 
Uitgaanscentrum De Klok

 ➜  16 januari Praatgroep met als gaste 
Marga Kool van  
10.00 – 12.00 uur 
Buddingehof

 ➜  16 januari Klaverjassen, aanvang  
20.00 uur de Kastelein

 ➜  17 januari Vrouwen van Nu Oosteinde, 
jaarvergadering aanvang 
20.00 uur café Oosteinde

 ➜  19 januari Regionale Kaartdag 55+, 
klaverjassen, jokeren, 
kruisjassen v.a. 09.30 uur 
Buddingehof

 ➜  20 januari VVR gezamenlijke 
kaartdag

 ➜  20 januari Stratenvoetbal toernooi, 
aanvang 19.00 uur 
Buddingehof

 ➜  22 januari VVR klaverjassen en 
jokeren, aanvang 19.30 
uur kantine

 ➜  27 januari Stratenvoerbal toernooi, 
aanvang 19.00 uur 
Buddingehof

 ➜  27/28 januari Nederlandse Doggie 
Dance Bond, gehele dag 
wedstrijden Buddingehof

 ➜  28 januari Klaverjas en Jokeren 
Toernooi, inschrijving  
13.00 uur aanvang 14.00 
uur Uitgaanscentrum de 
Klok

 ➜  28 januari Concert Karstenhoeve 
Winterreise Schubert, 
aanvang 15.00 uur 
Karstenhoeve 



Belasting besparen bij
overlijden?
Kies voor onze gratis
testament-check!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

 “Ik help  
u graag bij 
een goed 
afscheid.”

Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben o.a. 
uitvaart verzorger voor Uitvaartvereniging 
Memento Mori Ruinerwold. Bij een overlijden 
sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn 
persoonlijke manier van werken, bel dan: 0522 251 939.

Voor meer informatie, het aanmelden als nieuw lid of het doorgeven van 
wijzigingen kunt u terecht bij de administratie van de vereniging: A. J. Luten, 
Fazantlaan 15, 7961 AP Ruinerwold, 0522 481 913.  
www.uitvaartvereniging-mementomori-ruinerwold.nl

Leden die zich willen verzekeren tegen uitvaartkosten die boven het 
pakket van de vereniging uitgaan, kunnen contact opnemen met Yarden 
medewerker buitendienst Marianne Kleine 06 2281 6738

Uitvaartvereniging Memento Mori Ruinerwold
Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl

                                                                                                              Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

T +31 (0) 522 - 48 05 56

M +31 (0) 6 51 99 87 29

info@hauwlo.nl

www.hauwlo.nl

datum opdracht:

Opdracht

Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

0522-480556

Buitenzonwering ~ Binnenzonwering ~ Raamdecoratie

Insectenwering ~  Rolluiken

Diverse tuinmeubelen 

Shutters

~

www.hauwlo.nl

Voor een compleet assortiment aan zonwering!

BTW Nr. NL 1950.20.832.B01 ~ Rabobank Steenwijkerland : 3718.62.787 ~ KVK Oost-Nederland nr.04063743

•	 Onderhoud/reparatie	alle	merken
•	 Apk	keuring
•	 Bandenservice
•	 Aircoservice
•	 Selfservice	wasplaats
•	 Volautomatische	wasstraat
•	 24	uur	Tankstation

Dijkhuizen	12	•	7961	AK	•	Ruinerwold
Tel:	0522-481544	

www.autobedrijf-mos.nl

Ga	op	zeker!

AuTOBeDRijf

MOS
• Verkoop auto’s - nieuw/gebruikt
• Onderhoud/reparatie alle merken
• Apk keuring
• Bandenservice
• Aircoservice
• Selfservice wasplaats
• Volautomatische wasstraat
• 24 uur Tankstation

06-83212071



1.  Stel uw bedrijf voor.
Mijn naam is Sjon Bel van Autobedrijf Aubelto.
Het bedrijf is gevestigd op het industrieterrein van 
Ruinerwold en houden ons bezig met alle denkbare 
reparaties, Apk keuringen, uitlijnen en diagnoses. 
Van banden tot revisies van motoren, waarbij ook 
losse onderdelen indien mogelijk geviseerd worden 
en weer als nieuw kunnen functioneren. Met als uit-
gaanspunt om de klant eerlijk te behandelen, met 
als gevolg dat de klant voordelig uit is. Ook zijn wij 
voortdurend bezig om de benodigde vervangings-
onderdelen te verkrijgen via een korte lijn tussen 
fabrikant en ons, zodat er hoogwaardige onderde-
len aangeboden kunnen worden voor hele scherpe 
prijzen. Naast alles, als de tijd het toe laat zijn we 
ook bezig met de in en verkoop van auto’s.

2.  Hoelang bent u al werkzaam in het bedrijf en 
hoelang bestaat het al?

Het bedrijf is opgericht in 2010, in dat jaar verkocht 
ik tweedehandsauto’s vanaf mijn ouderlijk huis.
Ongeveer een jaar later ben ik in een loods in Ha-
velte verder gegaan met de bedrijvigheid. Waar de 
handel minder is geworden en er meer gesleuteld 
werd. Uiteindelijk liep het zo goed dat ik minder 
ging werken bij een bedrijf waar ik ziekenauto’s 
bouwde en al snel de keuze heb genomen om daar 
ontslag te nemen. Ongeveer een maand nadat ik 
ontslag nam ben ik verhuist naar Ruinerwold waar 
ik het pand van Kelly Auto’s ben gaan huren en twee 
bruggen tot beschikking had waardoor de service 
verbeterde. Na zo’n vier jaar werd ook dat pand te 
klein en is er een optie gerealiseerd om een nieuw 
pand te bouwen op het industrieterrein in Ruiner-
wold. Dit pand was in oktober van 2015 klaar, in het 
nieuwe pand is naar verwachting voldoende ruimte 
om hier een aantal jaren de klanten van specialisti-
sche service te kunnen voorzien. 

3. Hoeveel mensen werken er binnen uw bedrijf?
Om dit moment run ik het bedrijf samen met mijn 
vriendin Paulien, zij doet de boekhouding.

4. Wat is de voornaamste taak van uw bedrijf?
De auto’s van onze klanten op de weg te houden, 
met een voordelige en eerlijke service.

5. Wat vindt u het leukst en wat vindt u minder 
leuk aan uw werk?

Ik vind het geheel harstikke leuk. Een bedrijf run-
nen, de contacten met de klanten, hun helpen en 
het sleutelen is leuke bezigheid. Wat ik het leukste 
vind is het sleutelwerk en de problemen specifiek 
te kunnen oplossen. Grote las reparaties vind ik niet 
altijd even leuk, maar is ook niet echt een ergernis 
omdat in principe geen enkele dag hetzelfde is. 

6. Heeft u een leuke anekdote?
Er kwam bij ons een keer een klant binnen die een 
auto recentelijk gekocht had maar de auto kreeg al 
snel een storing die zich uitte in een knipperende 
kilometerstand en een weigerende stuurwielbe-
diening. De auto was al op verschillende adressen 
geweest maar men kwam er niet uit. Wij kwamen 
erachter dat de storing werd veroorzaakt door een 
verbrande printplaat, deze is vervangen door een 
andere waarna de storing verholpen is.  De klant 
weer helemaal blij en wij natuurlijk ook. Geweldig 
om klanten op zulke manieren blij te maken.

7. Wat is uw hobby.
Met een Enduro Motor door de bos heen vliegen is 
voor mij een periode een grote hobby geweest, ech-
ter doe ik dat nu niet meer aangezien zo’n motor 
ook stuk gaat. En om nou in de beperkte vrije tijd 
ook nog te sleutelen? Daar heb ik niet zo heel veel 
zin in. Op dit moment voetbal ik in mijn vrije tijd bij 
VV Wapserveen.

8. Wat zou er graag bij willen hebben in Ruinerwold.
Zelf mis ik eigenlijk niets in Ruinerwold, het lijkt 
ons wel iets om de particulieren wat meer naar het 
industrieterrein te trekken. We merken nog weleens 
dat sommige particulieren geen idee hebben welke 
bedrijven daar zitten.

9. Hoe ziet u de toekomst.
De toekomst zien wij positief tegemoet. Het pand is 
helemaal klaar om daar geen beperkingen te heb-
ben en de economie trekt ook weer aan.

10. Aan wie geeft u de pen door?
Ik geef de pen door aan Rick van der Laan van  
H2O Foliedip.

geeft de pen door





Oproep
Er zijn 16 december foto’s gemaakt met de kerst-
man bij de COOP.
De foto’s zijn gratis op te halen, maar we hebben 
nog wat foto’s liggen die niet zijn opgehaald.
Wilt u de foto’s nog hebben kunt u bellen met 
0620014419.

Marga kool bij de 
praatgroep
De praatgroep die elke dinsdagochtend bij elkaar 
komt in de Buddingehof heeft Marga Kool als gast 
uitgenodigd. Velen zullen haar kennen van het werk 
bij het Waterschap en uit de politiek, maar ze heeft 
meer kwaliteiten. 
Wat te denken van haar gedichten en verhalen. Ook 
maakt ze zich sterk voor de Drentse cultuur.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd op 
dinsdagmorgen 16 januari van 10 tot 12 uur. 
De entree is gratis; de koffie betaalt u zelf.
Graag tot ziens in de Buddingehof.

Bloemlegging stichting 
Historie
Vrijdagavond 29 december j.l. iets na zeven uur heeft 
de Stichting Historie van Ruinerwold in besloten kring 
aandacht besteed aan het feit dat op dat tijdstip van 
29 december 1943 een Halifax bommenwerper is 
neergestort in een weiland nabij de Hardenweg. Alle 7 
inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen.
Bij het monument aan de Hardenweg , dat op 3 mei 
2017 is onthuld, zijn door de initiatiefnemers Albert 
Boverhof, Egbert Wever en Frans Bork rozen gelegd 
en kaarsjes geplaatst. Daarnaast heeft het bestuur 
van de Stichting Historie van Ruinerwold een boe-
ket  bloemen gelegd.

Namens het bestuur deelde Luit Oldenbanning mee 
dat bij de gemeente De Wolden de wens is neerge-
legd om op een tweetal locaties verwijzingsborden 
naar het monument aan de Hardenweg te plaatsen. 
Ook hoopt het bestuur dat de wens om het monu-
ment te laten adopteren door een groep leerlingen 
van de plaatselijke basisscholen binnen afzienbare 
tijd in vervulling kan gaan.

Gift van de 
Imkervereniging
De Imkervereniging Ruinen e.o. heeft zaterdag 23 
december een bijenboom aangeboden aan de Be-
langenvereniging Oosteinde.
De bijenhouders vragen hiermee aandacht voor de 
drachtomstandigheden van bijen, wilde bijen en 
andere vliegende insecten.

 
Alle insecten, en zeker honingbijen, wilde bijen en 
vlinders staan flink onder druk omdat het voedsel-
aanbod van nectar en stuifmeel sterk afneemt. 

Er is op het platteland onvoldoende voedsel en de 
imkervereniging vindt het belangrijk om het publiek 
hiervan bewust te maken.
Ook hoopt men op deze wijze de inwoners te stimuleren 
om zelf planten en struiken te planten. Op deze manier 
kunnen we een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.
 
De Imkervereniging Ruinen e.o. biedt elk jaar een 
bijenboom aan een dorp of kern, in de gemeente 
de Wolden. Inmiddels groeien de bomen die in de 
afgelopen jaren zijn geplant al goed.



       1x in de week of iedere dag,  
      zonder abonnement. 

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

0522 - 245021 
Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Sigrid & MariekeAnnerie,

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd, 
rust en aandacht die nodig is.

‘

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor 
alle verzekeringen
o.a. Memento Mori 

Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Strooisel 
(ook voor uw huisdieren)

Nieuw
plospan pelletkorrel

Voor onder de schoenen
Yaktrax walker (voor in de sneeuw)

  
Strooizout - zeer scherpe aanbieding

- Hondenbrokken
- Kattenbrokken
- Konijnenvoer

- Kippenvoer
- Paardenbrokken
- Schapenbrokken

www.agrarisch-drenthe.nl
Haakswold 11 — 7961 LC Ruinerwold — 06-22208256 / 0522-482358

Uitgebreid assortiment diervoeders:

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 



Seniorenvereniging “De 
Wolden “
Vrijdag 22 december kon de voorzitter van de senio-
renvereniging De Wolden 88 leden verwelkomen op 
de kerstmiddag in de Havezathe in De Wijk.

De zeer geslaagde middag werd verzorgd door de 
familie Tuinman uit Genemuiden met Nederlands 
talige kerstliederen afgewisseld met gedichten en 
een kerstverhaal.

Na afloop hadden de medewerksters van de Have-
zathe een heerlijk buffet voor ons klaar gemaakt.

Op 20 januari komen de leden weer bijeen voor de 
Nieuwjaars borrel in de Schakel te Koekange. De 
verdere verzorging is in handen van het Uffelter 
mannenkoor.

Redactie adres: 0522 481956.
  

SV  De Losse Flodder
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold d.d.  02-01-2018

Poule A
1 Johnny Ringeling 287
2 Johan Klok 286
3 Alfred Vrieling  278
4 Anne Jan Dunning        276
5 Paul de Vries        274

Poule B
1  Luuk Nijmeijer  281  
2 Gert Dunning 278
3 Johan Nijboer     274
4 Ronald Lankhorst 272
5 Leffert Klok       271

Bridge-uitslagen
Uitslag van de kerstdrive van de bridgeclub Ruiner-
wold op woensdag 27 december 2017.

Lijn A;
1 R Knippels & M ten Kate 65,53%
2 L Krapels & J Mansier 63,07
3 J de Boer & G Wassing 62,88
4 J & J Scholte Albers 58,90
5 I & L vd Molen 55,68
6 H & P Bennink 53,22
7 A Flier & L Stolte 53,03
8 B Klomp & J Inberg 52,46
9 H & R Kuik 52,08
10 W Flier & W Niemer 50,76
11 M Blaauw & K Scheper 50,57
12 J Bennink & L Drost 50,00
13 R Nijland & H Toet 48,48
14 G Lensen & L Tissingh 47,73
15 H Middelveldt & H Tissingh 46,97
16 T ten Heuvel & A Kreulen 46,78
17 O Hobma & R v Ommen 46,40
18 S Hempen & H Kuijer 45,27
19 J Koops & R Morsink 44,89
20 J Klomp & L Veen 44,70
21 D & M Geel 43,18
22 H & H Hauwlo 41,48
23 H Reinders & G Scheper 40,91
24 L Boerhof & M Brals 35,04


